
فإذا قلت مثال: أنا أحب الصاحلني؛ معناه كل ما كان أصلح فهو أحب إيل؛ ألن احملبة علقت بالصالح؛ فكلما 

؛ فكل ما كان اإلنسان أقوى  علقت الوالء باإلميان )) واهللا ولي المؤمنين ((ازداد الصالح أيش؟ ازداد احملبة؛ 

الفائدة: أنه ينبغي لإلنسان أن حيقق إميانه ويكمله بقدر ويتفرع على هذه  إميانا كانت والية اهللا له أمت وأخص .

؛ نقول  :  ؛ ألن كل إنسان يف احلقيقة عاقل يسعى أن يكون اهللا له وليا استطاعته من أجل أن ينال والية اهللا

 ؛ وإال فكلنا يطلب ذلك ؛ وكلما ازداد حتقيقك لإلميان ازدادت والية اهللا لك حقق اإلميان يكن اهللا لك وليا

، من أحب يف  ، حقق اإلميان ، كلنا يطلب هذا لكن بس حقق اإلميان ونسأل اهللا أن جيعلين وإياكم من أوليائه

اهللا وأبغض يف اهللا وواىل يف اهللا وعادى يف اهللا فإمنا تنال والية اهللا بذلك، هذه من أسباب الوالية أن يكون حبك 

؛ من أين  ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات األسباب  . نياوجل ال للد وبغضك وكراهتك وعداوتك وواليتك هللا عز

؛ والشك أن  )) ؟ وجهه ذلك ؟ أن اإلميان جعل اهللا سببا لوالية اهللا واهللا ولي المؤمنين ((يؤخذ ؟ من قوله: 

فمثال األسباب ثابتة؛ واألسباب شرعية، وعقلية، وحسية؛ فاألسباب الشرعية ما جعلها اهللا تعاىل سببا يف القرآن، 

؟ دخول الوقت سبب لوجوب الصالة هذا سبب شرعي؛  اإلميان سبب لدخول اجلنة هذا سبب شرعي وإال ال

؛ كون املاء سببا لنبات األرض  العسل سبب للشفاء؛ هو قدري علمناه من طريق الشرع يعين من طريق الوحي

يف القرآن يدلنا على هذا شاهدنا ؛ لو فرض أنه ما  ؛ نعم هو أخرب اهللا به لكن حنن نشاهد املطر ؟ احلسي

؛ أما األسباب العقلية فكثري  بأنفسنا فهو سبب حسي؛ األدوية الطبيعية اليت تستخرج بالتجارب أسباب حسية

؛ واألسباب الشرعية واحلسية والعقلية  كلها  جدا، كل شيء يرتتب على شيء عقال فهو أيش؟ سبب عقلي

؛ وإمنا قلت ذلك ألن  ، حيث أودع اهللا فيها التأثري يث أودع اهللا فيها التأثري؛ دقيقة ، بذاا ح ؛ ال مؤثرة بذاا

، عندها ال ا؛  بعض الناس غاىل يف التنزيه فقال إن األسباب ال تؤثر يف ذاا وإمنا يكون التأثري عندها ال ا

مبا يقبل االحرتاق حصل فقالوا مثال إن االحرتاق بالنار ليس بالنار لكن حصل االحرتاق عند متاس الناس 

االحرتاق أما النار ما هي حترق؛ لو جعلت النار حترق وتقلب الشيء مما كان عليه مع األول ألثبتت مع اهللا 

خالقا وصرت مشركا؛ من الذي يقلب هذا العود إىل رماد ؟ اهللا سبحانه وتعاىل؛ يقول ما يقلب هذا إال اهللا؛ 

أخذت حجرا  . ، احرتق عندها ؛ إذا ال تقول: النار أحرقت باهللاأنت لو قلت النار هي اليت قلبت أشركت 

ن يفصل بني هذه اإلجزاء ؛ من يستطيع بأ فرميت به كأس زجاج فانكسر قال ال تقل إن احلجر هو الذي كسره

إال اهللا؛ فأنت إذا قلت إن احلجر هو الذي كسرها كنت مشركا؛ فإثبات تأثري األسباب شرك؛ قال  املتالص

ندها ال ا، انكسر عندها عند احلجر ال باحلجر؛ سبحان اهللا حط حجرا ثقيل ثقيل جدا على الزجاج انكسر ع

ينكسر وإال ال؟ اضربوه حجر صغري ينكسر؛ إذا كيف تقول عندها ؟ لو كان عندها كان حيط حجر كبري انكسر 



يها هذا التأثري، اهللا هو الذي اهللا أودع ف ولو ضربناه حبجر صغري ما ينكسر؛ لكن نقول: األسباب مؤثرة؛ لكن

براهيم يف النار فقال اهللا هلا: إلتأثري ما أثرت؛ وهلذا ملا ألقي ؛ لو ال أودع اهللا فيها هذا اأودع فيها هذا التأثري

)) أثرت ؟ ما أثرت؛ إذا عرفنا اآلن أن األسباب جعل اهللا مؤثرة بذاا ليست  براهيمإكوني بردا وسالما على ((

؛ واضح يا مجاعة ؟ وهذا  ختلق أو خلقت بذاا ولكن اهللا أودع فيها هذه القوة اليت يكون ا املسببهي اليت 

هو املعقول، هذا هو املعقول؛ فنحن ال نغايل أيضا يف إثبات األسباب ونقول إن هذا يكون بدون اهللا وال نغايل 

؛ والوسط يف الغالب يكون   ا كال األمرين خطأيف التنزيه فنقول إن األسباب ال تؤثر وإمنا حيصل األثر عندها ال

   هو احلق؛ ألنك جتد املتطرفني كل واحد أخذ جبانب من احلق وترك جانبا والوسط يأخذ باجلانبني فيكون وسطا.

  ؟كيف يزيد اإلميان باهللا  السائل : 

  الناس باهللا ومالئكته وكتبه ورسله متساوي ؟ لكن هل إميان الشيخ :

  لكن هل إميانك مثل إميان الثاين والثالث؟  الشيخ :

  ال؛  السائل :

  حىت إميانك يف يوم من اإلميان ليس كإميانك يف يوم آخر.  الشيخ :

  لكن كيف يزيد ؟  السائل :

اإلميان باهللا ؟ أحيانا يأيت اإلنسان مثال قوة إميان كأمنا يشاهد األمر رأي العني وأحيانا مع الغفلة ما  الشيخ :

  كذا؛يكون ه

  ؟ ال النيب صلى اهللا عليه وسلمفنفس الشيء بنسبة اآلن ق السائل :

إىل آخر اآلية  هل يتساوون الناس يف اإلميان ذه األمور  ))... ومالئكته أن تؤمن باهللا  ((طيب  الشيخ :

  ؛  ؛ إذا كلما قوي إميانك ذه زاد والية اهللا لك الستة ؟ ال يتساوون

  إميانك باهللا أحببت يف اهللا .نعم احلب يف اهللا ألنك 

  

  نعم حممد ؟ الشيخ :



نه حصل الشفاء عنده ال به يعين إقول يأحد املرضى إىل املشعوذين  يذهب يا شيخ؛ األسباب إذا السائل :

  ؟  فرق بني هذا وبني األولال مابسببه؛ 

احلس أو العقل بأن هذا سبب؛ ؛ نقول البد أن يشهد الشرع أو  ألن اهللا مل جيعل كالم املشعوذين سببا الشيخ :

أما جمرد جييء مشعوذة يتكلم عندنا ما نقبل؛ يعين لو أن واحدا قال أنا أدعوا هذا الولد ويستجاب يل، امرأة 

تقول ليست حتمل أبدا وراحت القرب هلذا الولد ومترغت عليه وأخذت منه ترابا ووضعته يف فرجها عند اجلماع 

هذا برتاب هذا الويل ؟ ال، أليش ؟ ألن هذا ليس سببا شرعيا وال حسيا وال ؛ نقول حصل  وأراد اهللا أن حتمل

؛ وهلذا كانت التمائم شركا أليش ألا ليست سببا حسيا وال  أن يثبت كون هذا الشيء سببامن عقليا؛ فالبد 

  شرعيا وال عقليا .

  نعم فهد ؟ الشيخ :

فروع التوحيد، يف فروع الدين فاستدل بعض الناس خبالفهم األنبياء اتفقوا يف أصل التوحيد واختلفوا يف  السائل :

  ؟ذا مل ختتلف أما إذا اختلفت يف فروع الدين جبواز تعدد اجلماعات اإلسالمية إ

، نوافق على  نعم أنا أوافقهم على تعدد اجلماعات اإلسالمية إذا كان كل رئيس هلذه اجلماعات إنه نيب الشيخ :

تعدد   بدأنقول ال بأس؛ أما أن نبينا واحد وديننا واحد فال ميكن أن نقر هذا املهذا؛ إذا كان يدعي أنه نيب 

؛ هؤالء نيب مستقل، فإذا كان يدعي هؤالء رؤسائهم بأم أنبياء فعلى العني والرأس  اجلماعات اإلسالمية أبدا

  لكن ما يدعون هذا هم أبعد الناس عن هذه الدعوى .

ونكم وما ضلودت طائفة من أهل الكتاب لو ي سم اهللا الرمحن الرحيم. ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم. ب

ون إال أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات اهللا وأنتم تشعرون يا أهل الكتاب لم ضلي

تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على 

آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون وال تؤمنوا إال لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى اهللا  الذين

أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد اهللا يؤتيه من يشاء واهللا واسع عليم 

طان الرجيم. أظن أننا أخذنا فوائد ما أعوذ باهللا من الشي )) . يختص برحمته من يشاء واهللا ذو الفضل العظيم

ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إال أنفسهم وما  ((قال اهللا تعاىل:  ؟ . سبق ؟ كذا

أي أحبت؛ والود خالص احملبة؛ ومن أمساء اهللا تعاىل الودود مبعىن الواد والودود؛ فهو  ودت )) )) (( يشعرون



؛ فالود إذا خالص احملبة يعين أحب  وأصفيائه وهو أيضا مودود من أوليائه وأصفيائه سبحانه وتعاىل واد ألوليائه

)) الطائفة مبعىن اجلماعة؛ واملراد  طائفة من أهل الكتاب وقوله: (( هؤالء أو هذه الطائفة بكل خالص احملبة .

عرب من النصارى؛ فإن اليهود  بأهل الكتاب هنا اليهود والنصارى؛ ولكن األغلب هم اليهود ألم أكثر ممارسة لل

كانوا  يف املدينة قدموا من ال ومن الشام ينتظرون النيب الذي بشرت به التوراة؛ يعين قدموا من بالد الشام ألم 

 ((علموا أن مهاجر هذا النيب املدينة حسب ما يف التوراة من البشارة به؛ فقالوا نذهب إىل هناك لنكون معه 

))  من أهل الكتاب (( على الذي كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به )) . وكانوا من قبل يستفتحون

)) لو هذه مصدرية مبعىن أن؛ والقاعدة يف لو أا إذا  لو يضلونكم ((.  اليهود والنصارى؛ والغالب أم اليهود

ود كثير من  ((أتت بعد ما يفيد الود واحملبة تكون مصدرية ((ودوا لو تدهن فيدهنون )) أي ودوا أن تدهنوا؛ 

)) أي ودوا أن يردوكم؛ فهي هنا مصدرية؛ وقد علم أا تأيت شرطية حرف  أهل الكتاب لو يردونكم كفارا

لو  ((وجل:  يقول عز . ناع مثل لو جاء زيد ألكرمتك؛ فهنا امتناعي إياك المتناع جميء زيدامتناع المت

؛ واإلضالل مبعىن اإلتاحة عن احلق؛ يعين ودوا أن خيرجوكم من اهلدى إىل )) يعين ودوا أن يضلوكم يضلونكم

ود كثير  نية اليت يف البقرة: ((ميكن أن يفسر باآلية الثا الضالل؛ وما نوع هذا الضالل الذي أرادوه باملسلمني؟

وما  ((وجل:  يقول اهللا عز . من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم ))

يعين مبحاولتهم وودهم هذا ال يضلون إال أنفسهم؛ ومباذا يضلون أنفسهم ؟ املعروف عند  )) يضلون إال أنفسهم

أكثر املفسرون املعىن وما يهلكون إال أنفسهم وذلك ألم إذا متنوا لكم الضالل أمثوا على ذلك فصاروا هم  

اللكم اشتغلوا عما فيه )) أم إذا اشتغلوا مبحاولة إض وما يضلون أنفسهم ((كالضالني؛ وقيل: بل املعىن 

هداهم كما هو الواقع أن اإلنسان إذا أراد أن يرد احلق وأن يضل غريه اشتغل مبحاولة إضالل غريه عن حماولة 

)) ألم اشتغلوا مبحاولة إضالهلم إياكم عن طلب  ما يضلون إال أنفسهم ((هداية نفسه؛ فيكون املعىن 

مبحاولة إضالل غريه جتده يطرق كل باب ويسلك كل طريق حياول به  هدايتهم؛ ألن العادة أن اإلنسان إذا اشتغل

إضالل الغري وينسى نفسه، ينسى نفسه وهذا واقع كثريا حىت بني طلبة العلم أحيانا يريد اإلنسان أن ينتصر لنفسه 

ا أو لقوله ولو كان خطأ فتجده حياول أن يلتمس األعذار والتحويالت والتصريفات وصرف النصوص عن ظاهره

من أجل أن توافق قوله وينسى أن يكون الواجب عليه إذا عورض أن يطلب احلق وأن يراجع نفسه لعل الصواب 

مع غريه كما يقع كثريا عندما خيتار اإلنسان قوال أو يقول قوال مث يراجع فيه يتبني له أن الصواب يف خالف ما  

)) فيها رأيان؛ الرأي األول: ما يضلون إال أنفسهم باإلهالك وكثرة  وما يضلون أنفسهم كان يعتقد أوال ؛ إذا ((

العقاب حيث حالوا صد الناس عن دين اهللا؛ والثاين: ما يضلون إال أنفسهم بانشغاهلم مبحاولة إضاللكم عن 



يف طلب هداية أنفسهم؛ قال بعض املفسرين: هذا أوىل؛ وذلك ألن الوعيد عليهم مبا يكون يف اآلخرة غري جمدي 

ال يهلكون إال أنفسهم؛ هذا املقام ألم أصال ال يؤمنون مبن أنذر ذا، ال يؤمنون مبن أنذر ذا حىت يقال إم 

ولكن الواقع أن هذا غري وارد يعين مبعىن أن اهللا يتكلم عن أمر الواقع؛ فاآلية حمتملة للمعنيني؛ املعىن األول 

هم مباذا؟ الكهم مبا يكتسبون من الذنوب واآلثام؛ واملعىن الثاين: املشهور عند أكثر املفسرين أم يضلون أنفس

)) يعين ما  أنفسهم وما يشعرون وما يضلون ((مبا يكون سببا إلضاللكم؛ يضلون أنفسهم بإضاعتها وانشغاهلم 

لبة يشعرون أم أضاعوا الوقت يف حماولة إضاللكم ونسوا أنفسهم؛ ألن اإلنسان يف غمرة الغلبة أو حب الغ

وسكرة حب الظهور ينسى وال يشعر بالوقت إذا ضاع عليه؛ فهؤالء ال يشعرون ألن الوقت ضاع عليهم 

بانشغاهلم بطلب أو مبحاولة إضاللكم؛ والشعور هو املعىن النفس الذي يشعر به اإلنسان يف نفسه توبيخا وتندميا 

عداوة أهل الكتاب للمسلمني، حيث يودون  يف هذه اآلية الكرمية: بيان أحيانا أو عكس ذلك تفرحيا وتفاؤال .

هلم اإلضالل؛ والطائفة من القوم الغالب أن مشربة بقية القوم مشرا؛ فإذا كانت هذه الطائفة تود هذا فغريها  

ومن فوائد اآلية: التحذير من أهل الكتاب وأم حياولون سد املسلمني عن دينهم كاملشركني؛ وكل من  كذلك .

)) وقال  ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء ((من املسلمني الضالل؛ قال اهللا تعاىل: الطائفتني يودون 

فكل املشركني وكل امللحدين وكل من ادعى أنه صاحب كتاب   )) ودوا لو تكفرون ((تعاىل عن مشركني قريش: 

كلهم يودون من املسلمني أن يكفروا ويضلوا بعد هدايتهم وإميام؛ وإذا كان كذلك فيجب علينا احلذر منهم 

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن  واعتقاد أم أعداء وألداء يودون أن يقضوا علينا وعلى ديننا بني عشية وضحاها .

ومن فوائد اآلية  وما يضلون إال أنفسهم )) . ((ملعتدي جيازى مبثل عدوانه ويبتلى مبثل ما ابتلى غريه به؛ لقوله: ا

الكرمية: تعزية املسلمني مبا يريد م هؤالء من اإلضالل فكأن اهللا قال: ال ختالفوا منهم فإن اإلضالل إمنا يعود 

ؤمنون بدينهم متاما ويفخرون به ويعتزون به دون الذين جيعلون عليهم؛ ولكن هذا يف حق املؤمنني حقا الذين ي

دينهم أقواال باللسان أو حروفا باألوراق وهم يف احلقيقة يتبعون غريهم ويعظمون غريهم يف نفوسهم فإن هؤالء رمبا 

عن الباطل ومن فوائد اآلية الكرمية: أن اإلنسان قد يعمى  يصابون برجس هؤالء الكفار الذين يريدون إضالهلم .

ومن فوائد اآلية الكرمية : إحاطة علم  )) . وما يضلون إال أنفسهم وما يشعرون ((مع ممارسته له؛ لقوله تعاىل: 

 فإن الود حمله القلب وال يعلم ما يف القلوب إال اهللا عز )) ودت طائفة : ((اهللا عزوجل مبا يف قلوب اخللق؛ لقوله

ومن فوائد اآلية الكرمية: أننا نرد على كل شخص يدعي أو يتوهم أن الكفار يريدون اخلري باملسلمني؛  وجل .

ودت طائفة من أهل الكتاب  ((ألننا نقول له: إنك ال تعلم ما يف قلوم وامسع إىل عالم الغيوب ماذا يقول: 

يا أهل  وجل: (( مث قال اهللا عز  . فأنت ال تعلم، وال تغرت مبصانعتهم وخمادعتهم ومكرهم )) لو يضلونكم



الكتاب لم تكفرون بآيات اهللا وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق 

)) اليهود والنصارى  يا أهل الكتاب ((خطاب من اهللا ألهل الكتاب على سبيل التوبيخ  وأنتم تعلمون )) .

اسم استفهام حذت ألفهما لدخول حرف اجلر عليها؛ واالستفهام ) م تكفرون ) لم ((وباألخص اليهود؛ 

وجل؛ وكل آية من  آيات اهللا مجع آية وهي العالمة الدالة على اهللا عز )) بآيات اهللا لم تكفرون للتوبيخ؛ ((

آيات اهللا تدل على صفة من صفاته؛ فاالنتقام آية تدل على الغضب، وبسط الرزق إذا مل يكن اإلنسان على 

ة اهللا آية تدل على الرضا والرمحة؛ فاآليات تتنوع حبسب متعلقها؛ هؤالء كفروا بآيات اهللا؛ طيب اآليات معصي

الشرعية ما جاءت به الرسل؛ فما اآليات اليت كفر ا هؤالء ؟ اآليات اليت كفر ا هؤالء اآليات اليت نزلت على 

ت اهللا وهي التوراة؛ والنصارى كفروا بآيات اهللا وهي رسلهم وعلى حممد صلى اهللا عليه وسلم؛ فاليهود كفروا بآيا

الذين يتبعون الرسول النبي األمي  ((اإلجنيل، كفروا بذلك؛ كيف كفروا ما ؟ ألن اهللا سبحانه وتعاىل يقول: 

وينهاهم عن المنكر ويحل لهم  مكتوبا عندهم في التوراة واإلنجيل يأمرهم بالمعروف الذي يجدونه

)) موجود ذا الوصف؛  ويضع عنهم إصرهم واألغالل التي كانت عليهم عليهم الخبائثالطيبات ويحرم 

)) ما قال: أوالدهم أو بنام؛ ألن  الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم ((وقال اهللا تعاىل: 

يعرفون الرسول صلى اهللا عليه  معرفة اإلنسان البنه أقوى ملعرفته لبنته لشدة تعلقه به فهو ال جيهل شيئا منه؛ فهم

فلما جاءهم ما  ((وسلم كما يعرفون أبنائهم ألن نعته موجود عندهم يف التوراة واإلجنيل ولكنهم كفروا بآيات اهللا 

))؛  وأنتم تشهدون ((إذا بآيات اهللا تشمل التوراة واإلجنيل والقرآن كفروا بآيات الثالثة كلها؛  )) عرفوا كفروا به

م تعلمون ألن الشهادة أقوى؛ ألن الشهادة تقتضي أن يكون العامل كاملشاهد للشيء حبسه واملشاهد مل يقل: وأنت

حبس أقوى من املشاهد بالذهن أو من العلم بالذهن؛ فهم يشهدون اآليات ويعلموا ومع ذلك يكفرون ذه 

 يلبسون الحق بالباطل ((؛ )) وهم يف كفرهم خمادعون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل (( اآليات .

؛ ووجه ذلك أم لو جاءوا ومعىن لبس احلق بالباطل خلط احلق بالباطل؛ فهم يأتون بالباطل وميوهونه حبق ))

من أجل أن يكون يف ذلك متويه على من ال   بالباطل صراحا ما قبل، أليس كذلك ؟ لكنهم يأتون به خملوطا حبق

ومن ذلك أن يأيت بعبارة جمملة حتتمل حقا  يعرف احلقائق وهذا مكر وخداع لكل مبطل ميوه احلق بالباطل .

وباطال لكن هو يريد ا الباطل ومن مسعها قد حيملها على إرادة احلق؛ هذا أيضا من لبس احلق بالباطل وسيأيت 

وهنا قد  . )) تكتمون احلق ختفونه لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق ((قال:  ائد.إن شاء اهللا يف الفو 

؟ أليس فيها تناقض؟ اجلواب: ال، ليس  )) تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق ((يقول قائل:  كيف قال: 

يضا احلق إذا جاءوا فيه تناقض؛ ألم يكتمون احلق الصريح ويأتون به خملوطا مموها بالباطل؛ وليس قصدهم أ



باحلق خملوطا بالباطل؛ قصدهم أيش؟ الباطل؛ وهذا احلق الذي جاءوا به كالثوب الذي خيفي العيب حتت الثياب 

)) تعلمون أيش؟ تعلمون احلق؛ بل وتعلمون حالكم أنكم البس احلق  وتكتمون الحق وأنتم تعلمون (( .

بالباطل؛ فهم يعلمون أمرين: يعلمون احلق الصريح ويعلمون أم قد خلطوا القح بالباطل؛ والسيما اليهود ألن 

خ أهل يف هاتني اآليتني من الفوائد: توبي اليهود عصوا اهللا وهم يعلمون أم عصوه، عصوا اهللا على بصرية. 

ومن فوائد اآلية األوىل: أن هذا التوبيخ واقع موقعهم؛  . الكتاب على كفرهم بآيات اهللا، على كفرهم بآيات اهللا

ومن فوائد اآلية: احلكم الصريح الذي ال يقبل التأويل على أهل الكتاب  ألم كفروا بآيات اهللا وهم يشهدون .

وال يوبخ إال على أمر واقع؛  )) لم تكفرون بآيات اهللا ((كفر؛ الذين مل يؤمنوا مبحمد صلى اهللا عليه وسلم بال

 والكفر باهللا كفر باهللا؛ وبه نعلم أم وإن زعموا أم مؤمنون باهللا فهم كافرون به، كافرون به كفرا صرحيا خالصا .

ويف اآلية   . )) وأنتم تشهدون ((ومن فوائد اآلية الكرمية: أن هؤالء الكفار كفروا عن علم وشهادة؛ لقوله: 

الثانية من الفوائد: أن هؤالء الكفار من أهل الكتاب كانوا خيادعون وميكرون؛ مباذا؟ بلبس احلق بالباطل؛ وما 

هادوا  إن الذين آمنوا والذين ((أكثر ما ميوهون بالقرآن الكرمي على بطالن ما ذهبوا إليهم مثل قوله تعاىل: 

خوف  واليوم اآلخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم وال والنصارى والصابئين من آمن منهم وباهللا

)) اليهود  والذين هادوا والنصارى (()) املسلمون؛  إن الذين آمنوا (()) فيقول:  عليهم والهم يحزنون

)) الصابئة؛ من آمن منهم باهللا واليوم اآلخر فلهم أجرهم عند ربه؛ فجعلنا حنن وأنتم  والصابئين ((والنصارى؛ 

واحد، املؤمن منا باهللا واليوم اآلخر له األجر ولو كنا خمالفني لكم ما كان لنا أجر؛ ويقولون: عيسى بن  يف صف

رسول قد  وما محمد إال ((مرمي بشر برسول يأيت من بعده امسه أمحد؛ ومل يأت بعد ألن الذي جاء امسه حممد 

نتظر أمحد؛ فهم يلبسون احلق بالباطل )) فنحن ن محمد رسول اهللا والذين معه خلت من قبله الرسل )) ((

وميكرون؛ ولكن من أعطاه اهللا علما وفهما تبني له أم ملبسون؛ وقد ألف علماء املسلمني وهللا احلمد يف بيان 

باطلهم ودحض حججهم ما هو كالشمس إضاءة ونورا خيفي ضوءه كل ساطع؛ اآلية األوىل مثال: قيد اهللا 

)) فأنتم ما  من آمن باهللا واليوم اآلخر وعمل صالحا ((صناف بأيش؟ عزوجل من له األجر من هؤالء األ

)) كفار؛ أنتم مؤمنون ملا   لم تكفرون بآيات اهللا وأنتم تشهدون ((آمنتم باهللا واليوم اآلخر بنص هذه اآلية: 

وأما قوله:  . اركانت رسالة النيب قائمة، النيب الذي أرسل إليكم قائما؛ أما وقد نسخت فإذا بقيتم عليه فأنتم كف

فال مانع من تعدد األمساء على مسمى واحد؛ وقد جاءكم  ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد )) ((

)) إذا فأمحد جاءهم  فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين أمحد؛ وهلذا قال اهللا تعاىل يف اآلية نفسها: ((

وال نعلم أن نبيا جاء بعد عيسى إال حممد صلى اهللا عليه وسلم ؛ فعلى هذا فيكون هذا التمويه ال خيفى على 



يعطيه اهللا تعاىل علما وبصرية؛ وقد ألف شيخ اإلسالم رمحه اهللا تعاىل كتابا يف جزأين مساه "  نسان الذياإل

ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه  لرد على النصارى من أئمة املسلمني كثري .وا اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح "

جيب احلذر من أهل الباطل إذا لبسوا احلق بالباطل، وأن ال نغرت م؛ ألم يأتون بزخرف القول غرورا؛ ومن هذا 

، ولن ما حصل للمبتدعة من هذه األمة فإنك إذا مسعت كالمهم قلت ال أعدل بذلك شيء، هذا هو احلق

  أجتاوزه؛ ولكنه كما قيل:

   لها          حقا وكل كاسر مكسورحجج تهافت كالزجاج تخا                         

حججهم كلها متهافتة ليس هلا ما يقومها على قدميها فضال عن أن جيعلها مهامجة، هي ال تدافع عن نفسها 

كتاب العقيدة شيء كثري يف هذا من متويههم فضال أن اجم غريها لكن مع ذلك ميوهون؛ ومر علينا يف  

ومن فوائد اآلية  ودجلهم وزخرفهم للقول؛ فعلى اإلنسان أن حيرتز من هؤالء الذين يلبسون احلق بالباطل .

؛ ووجه ذلك أن ختصيص التوبيخ ألهل الكتاب ليس ختصيصا الكرمية: التوبيخ أو توبيخ من سلك هذا املسلك

ومن  س والنوع والوصف؛ فكل من كان على شاكلتهم فإنه يستحق هذا التوبيخ .بالشخص والعني ولكنه باجلن

 ((وجوب بيان احلق ملن علمه؛ أو على من علمه، وجوب بيان احلق على من علمه؛ لقوله:  فوائد اآلية الكرمية: 

مث اعلم أن )) أما من مل يعلم فعذره ظاهر لكن من علم وجب عليه بيان احلق،  وتكتمون الحق وأنتم تعلمون

بيان احلق جيب عند السؤال عنه إما بلسان احلال وإما بلسان املقال؛ السؤال بلسان املقال أن يأتيك شخص 

ويقول ما حكم كذا وكذا؛ السؤال بلسان احلال أن يقع الناس يف معصية حيتاجون إىل أن تبني هلم، ال تقل واهللا 

وقالت طائفة  ((مث قال اهللا تعاىل:  زوم؛ البد أن تبني، ال تكتم . لالناس ملا مل يأتوا إيل فأنا من امللزوم؛ أنت م

ملا ذكر اهللا تعاىل مكرهم بالقول ذكر  )) ... ى الذين آمنوا وجه النهارمن أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل عل

)) احليل الفعلية هذه احليلة املاكرة  بالباطل ((بأيش؟  )) أنهم يلبسون الحق مكرهم باحليل الفعلية، القول: ((

قالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره)) ((آمنوا  ((

)) أي  آمنوا به وجه النهار ((شئت فقل: الشريعة كلها؛  ؛ وإنيعين القرآن))  بالذي أنزل على الذين آمنوا

)) وهذا أحد الطرق الذي يعرف به معىن  واكفروا آخره ((أوله؛ والدليل على أن املراد بوجه النهار أوله قوله: 

 فانفروا ثبات أو انفروا جميعا ((الكلمات يف القرآن الكرمي، أن يعلم معىن الكلمة بذكر مقابلها؛ كقوله تعاىل: 

)) إذا انفروا ثبات يعين  أو انفروا جميعا ((؛  شوف قسيمها؟ ن))  ثبات (( لو قال لك قائل: ما معىن ))؛

هنا وجه النهار لو قال قائل: ما الذي علمنا أن وجه النهار أوله؟ ملاذا ال يكون وجه النهار  . وحدانا متفرقني



 )) يرجعون ))؛ (( المؤمنين ((الضمري يعود على  )) لعلهم (( ؛  وسطه ؟ قلنا: دلنا على ذلك قوله وقفه آخره

أي يرجعون عن دينهم؛ ألنكم أنتم أهل الكتاب فإذا آمنتم أول النهار مث رجعتم قال الناس لو ال أم علموا أن 

هذا دين باطل مل يرجعوا؛ كيف املكر؛ ادخلوا معهم يف أول النهار وصلوا كما يصلون واحضروا جمالس الذكر وإن 

يف آخر النهار اكفروا قولوا كفرنا ذا الدين؛ ألن الناس إذا فعلتم وجد بكاء فابكوا كونوا معهم متاما وإذا كان 

هكذا قالوا لو ال هذا الدين باطل ما كفر هؤالء بعد إميام؛ ألن اإلنسان إذا آمن بالدين وكان الدين حقا ثبت 

ب الرسول عليه مل يرجع؛ والدليل على هذا: أن هرقل سأل أبا سفيان حني ما القاه يف الشام سأله عن أصحا

صلى اهللا عليه وسلم قال : هل يرجع أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه ؟ قال: ال؛ قال: هكذا اإلميان إذا 

هؤالء ميوهون على الناس بفعلهم فإن الناس يقولون لو ال  خالط بشاشة القلوب مل يرجع أو كلمة حنوها؛ املهم أن

 لعلهم يرجعون ((سان بطبيعته ال يرجع عن أيش؟ عن دين احلق أن الناس علموا بطالم ما رجعوا عنه؛ ألن اإلن

وال تؤمنوا إال لمن  (()) هذا من قول الطائفة يعين آمنوا وال تؤمنوا ؛  وال تؤمنوا إال لمن تبع دينكم (( )) .

 رجعتم ) أي ال تظهروا ما أنتم عليه إال ملن تبع دينكم؛ ألنكم لو أظهرمت للمسلمني أنكم آمنتم مث) دينكم تبع

من أجل إفساد دينهم ما قبلوا منكم هذا وال رجعوا؛ لكن إذا أخربمت ذا املكر واخلديعة من تبع دينكم سلم لكم 

األمر يعين كأم يقولون أخفوا هذه الطريقة إال على من تبع دينكم، فمن تبع دينكم أخربوه ال مانع أما غريهم 

وهذه مجلة معرتضة لكنها يف حمل موافق متاما  )) إن الهدى هدى اهللا قل ((فال ختربوه؛ قال اهللا سبحانه وتعاىل: 

؛ ألنه ملا كان الغرض من هذا ا لعمل املاكر أن يضلوا الناس عن دينهم صار من املناسب متاما أن يفسد هذا 

هدى اهللا حىت  املكر ببيان أن اهلدى  والتوفيق بيد من؟ بيد اهللا يعين قل لن ينفعكم هذا املكر واخلداع فإن اهلدى

لو عملتم هذه الطريقة املاكرة اخلادعة فإن ذلك لن يضر املسلمني شيئا ألن اهلدى هدى اهللا؛ وذا عرفنا أن هذه 

اجلملة املعرتضة هلا فائدة كبرية يف هذا املقام؛ أليش؟ ألن هذا املكر مكر عظيم خيدع ولكن من علم أن اهلداية 

 قوله:  أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم ((مث قال:  ذا املكر وهذه اخلديعة .بيد اهللا سبحانه وتعاىل مل يهتم (()) 

 (()) هذه أشكلت على املفسرين واملعربني كثريا؛ لكن لننظر يف سياق اآلية الكرمية أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم 

يعين وال تؤمنوا إال ملن  )) اوال تؤمنو  أظهر ما نقول فيها أا متعلقة بقوله: (( )) أن يؤتى أحد مثل ما أو تيتم

تبع دينكم بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم؛ يعين ال ختربوا أحدا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم؛ ألنكم لو قلتم للناس 

إنكم ستعطون مثل ما أوتينا من الكتاب والفضائل وغريها؛ ألن اهللا أعطى بين إسرائيل كتبا بل آتاهم توراة اليت 

هم فضائل، ذلل عليهم الغمام، وأنزل عليهم املن والسلوى، وقتل عدوهم اللدود حىت فيها هدى ونور وآتا



شاهدوا، إىل آخره؛ يقول: ال تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إال ملن تبع دينكم ألنكم لو قلتم للناس إن هذه 

  متسكهم بدينهماألمة اإلسالمية ستؤتى ميل ما أوتينا من الفضائل والشرائع لكان يف ذلك حث على 


